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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ  2016 

Τελευταία ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης συµµετοχής: ∆ευτέρα, 29 Φεβρουαρίου, 2016. 

                                        (Θα συµπληρωθεί από την οργανωτική επιτροπή ) Αύξων αριθµός συµµετοχής: 

 
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ .............................................................................. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ........................................................................................ 
Σε περίπτωση που δύο οµάδες θα έχουν τον ίδιο τίτλο, προτεραιότητα θα έχει η οµάδα που θα υποβάλει 
πρώτη την αίτηση της. 
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΑΡΧΗΓΟΥ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ   

Ονοµατεπώνυµο:  ……………………………………………………………… 

Κινητό  τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………...................................................... 

Ε-mail : .................................................................................................................. 

∆ιεύθυνση: …........................................................................................................ 

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΥΠΑΡΧΗΓΟΥ ΟΜΑ∆ΑΣ:  

Ονοµατεπώνυµο:  .................................................................................................. 

Κινητό τηλέφωνο: …………………..................................................................... 

Ε-mail : .................................................................................................................. 

∆ιεύθυνση: ............................................................................................................. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ........................  

ενήλικες                      µαθητές                        παιδιά 

∆ηλώστε µε ένα  ���� σε εκείνο που ταιριάζει για την οµάδα σας: 

Πεζοπόρο Τµήµα :   ..............                                                

Άρµα : .................................. 

Οι οµάδες που θα παρουσιαστούν µε άρµα και πεζοπόρο τµήµα, θα αγωνιστούν στην κατηγορία του άρµατος 

Συνοδοί οµάδας (κοίταξε «Προϋποθέσεις Σύστασης Πληρώµατος» σελ. 2): 
α).................................................................................................. 

β).................................................................................................. 

γ).................................................................................................. 
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Περίληψη του σκεπτικού του θέµατος δηλαδή πληροφορίες για την ενηµέρωση του κοινού την ώρα 
της παρέλασης από τους παρουσιαστές. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

Όροι για τις οµάδες που θα συµµετάσχουν στη παρέλαση: 

1. ∆εν χρησιµοποιούν δική τους µουσική στην παρέλαση. 

2. ∆εν θα επιτρέπουν την  χρήση καπνογόνων και οινοπνευµατωδών ποτών στο πλήρωµα τους. 

3. ∆εν θα επιτραπούν  διαφηµίσεις µε οποιονδήποτε τρόπο προϊόντα ή επιχειρήσεις, άµεσα ή έµµεσα 

4. Οι στολές να µην είναι αποκαλυπτικές και να µην προσβάλουν. 

 
Προϋποθέσεις σύστασης ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
-    Εκπροσωπείται από δύο άτοµα πάνω από 18 χρόνων. 
-    Έχει πυρήνα από τριών επιπλέον ενήλικων ατόµων εάν η οµάδα είναι άνω των 20 (είκοσι) ατόµων. 
-    Είναι τουλάχιστον 10µελής οµάδα. (Οµάδες µε µικρότερο αριθµό γίνονται αποδεκτές αλλά δεν θα 
έχουν το δικαίωµα για την χορηγία των €50) 
 

 

Υπογραφή Αρχηγού ....................................................                    Ηµεροµηνία ............................................. 

 

 

Σχόλια-Παρατηρήσεις (Θα συµπληρωθεί από οργανωτική επιτροπή): 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

Οι αιτήσεις µπορούν να αποστέλλονται µέσω e-mail: SindesmosDim.ak@gmail.com ή θα κατατίθενται 
στην πρόεδρο κα. ∆έσποινα Καραµάνου Χριστοφή ΤΗΛ: 96-720641 


